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Отчетът за изпълнение на дейностите, насочени към младежите на територията 

на Община град Добрич е изготвен на база приоритети и специфични цели, в 

съответствие със Закона за младежта. 

Отчетът осигурява публичност и прозрачност на изпълнението на дейностите от 

Община град Добрич, както и на дейността на партниращи общински институции и 

организации. Процесът по наблюдение, оценка и обобщаване на информацията, цели да 

подпомогне общинската администрация и заинтересованите страни в изпълнението на 

общинските политики, както и да улесни определянето на целите за следващия период. 

Годишният отчет е изготвен на базата на събрана, обработена и обобщена информация 

от всички участници, в процеса на реализиране на младежките дейности. 

Целевата група, анализирана в отчета са подрастващите млади хора на възраст 

от 15 до 29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната 

расова, национална, етническа, социална и културна принадлежност. 

 

 

ПРИОРИТЕТ I. 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ  

И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

 
 

 Млади хора, отпадащи от училище 

 

Община град Добрич провежда действия и политики по превенция и 

ограничаване на отпадането от училище. Проблемът с отпадането на ученици, 

подлежащи на задължително обучение има социално, икономическо, етнокултурно и 

образователно измерение. Корените на това явление се търсят в семейната среда, в 

липсата на мотивация за учене, в слабия стремеж за реализация в училищна среда. 

Икономическите, образователни и етнокултурни фактори, които са рискови за отпадане 

на ученици, оказват силно влияние в квартали с компактно ромско население. 

Във връзка с функционирането на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане, включване и  предотвратяване на отпадането от  

образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и 

училищна възраст в гр. Добрич са сформирани шест екипа за обхват. В екипите 

участват представители на Регионално управление на образованието, Община град 

Добрич, Дирекция „Социално подпомагане“, МВР, училища  и др. 

Отчитайки актуалността на проблема и голямото влияние на семейството и 

средата като рисков фактор, в училищата се работи за намаляване броя на отсъствията 

и за намаляване броя на преждевременното напусналите ученици. Очертани са 

границите на участието и отговорностите на училищната и родителска общност в 

управлението на училището. 

Създадени са условия за равен достъп и получаване на качествено образование.  

 

        Младежи, завършващи висше образование 

 

На територията на град Добрич висшите училища са : Колеж – Добрич  към 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Висше училище по 

мениджмънт и Добруджански технологичен колеж – Технически университет – Варна. 

Студентите, обучавани в тях, получават образование по актуални и търсени 

специалности, отговарящи на икономическия профил на града и региона. Осигурени са 

възможности за различни форми на обучение и за получаване на диплома за 

образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ и „магистър“ по 
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педагогически, технически и икономически специалности. Студентите са от различни 

възрастови групи.   

Общински съвет град Добрич взе решение за разкриване на Медицински колеж-  

филиал на Медицинския университет във Варна.  

Проектът предвижда да се провежда обучение по две специалности - 

медицинска сестра и акушерка и придобиване на образователно-квалификационна 

степен степен „Бакалавър“. 

             Общината разполага със съвременна материално-техническа база за 

придобиване на общи и специализирани клинични знания и умения, както и със 

специалисти, които да осъществяват и подкрепят практическите занятия на 

обучаваните. Необходимостта от тази стъпка по разкриване на филиал е обусловена от 

факта, че много от специалистите по здравни грижи в града са в пред и в пенсионна 

възраст. Тревожен е дисбалансът между необходимостта и възможностите за реално 

обезпечавене с кадри. 

 

 

 Професионално ориентиране и реализация 
 

 През 2021 г. продължиха дейностите за кариерно ориентиране и консултиране  

на кариерните консултанти от ЦПЛР – Ученическо общежитие. Проведена е 

индивидуална и  в групова работа с ученици, нуждаещи се от консултация, за избор на 

професия. Броят на дейностите е 499.  Използвани са: предоставен инструментариум от 

МОН, както и материали, разработени от кариерните констултанти. Дейността бе 

съобразена с епидемиологичната обстановка. 

Проведена бе традиционната Панорама на средните училища в град Добрич, 

която всяка година среща кандидат-гимназистите, техните родители и представители на 

училищата. Целта бе да се помогне за информирания избор на образование и професия 

на младите хора, съобразен с търсенето на пазара на труда. 

             Организирано бе онлайн събитие „УЕБ КАФЕНЕ“ на тема „За и против 

обучението в чужбина“, с гости студенти от Добрич, обучаващи се в България и 

чужбина,  както и   с участието на специалисти, споделящи опита си с ученици. 

Кариерните консултанти организираха рисуване и оцветяване на картини, 

изобразяващи различни професии. Рисунките бяха дарени на МБАЛ – Добрич.            

Специалистите се включиха и с групови занимания през летния период, организирани 

от Младежки център – Добрич и РБ „Дора Габе“. 

Консултантите се включиха в онлайн събитие „Дни на сини кариери“, 

организирано от Морски клъстър България, Българска морска камара, ВВУ 

„Н.Й.Вапцаров“, Технически университет – Варна, Колеж по туризъм към 

Икономически университет – Варна.  На събитието са представени различни 

възможности за кариерно развитие в сектори от синята икономика, за нейния настоящ и 

бъдещ потенциал. 

 В СУ „П. Р. Славейков“ е проведена среща-лекция с учениците от Х и XI клас за 

запознаване с „Тийноватор“ –  програма, която дава равен старт в предприемачеството. 

             С учениците от XI клас е проведена дискусия на английски език „Стартъп, 

малък бизнес и предприемачество“. Дискусията е част от обучението по предмета чужд 

език, като в същото време учениците активно дискутираха пазарната икономика в 

световен план, развитието на България и собственото си бъдещо участие в 

икономическия растеж на страната. Учениците обсъдиха възможности в различни 

области, като се съсредоточиха върху дългосрочните цели и резултати, а не върху 

краткосрочните. 

             Проведени бяха беседи с глобална цел "Кариерно ориентиране" и оперативни 

задачи - дискутиране и осмисляне на връзката между информирания избор на 
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професионална кариера и качеството на личния живот. Учениците се  учат да опознават 

по-добре собствената си личност и света на труда, да изграждат умения за вземане на 

решения и осъществяване на преход от училище към професионалния живот. 

Ученици от СУ „Любен Каравелов“ посетиха Дирекция „Бюро по труда“ в Деня 

на отворените врати. Включиха се в обучения в рамките на Академия за гражданско 

участие, където са разисквани формите на управление, подготовка за вземане на 

решения, акумилиране на идеи. 

В Центъра за личностно развитие в СУ„Димитър Талев“ се проведоха  

интерактивни уроци на тема: „Етапи на кариерното развитие – известни личности, 

постигнали върхове в своето професионално развитие“ и „Опознавам себе си, развивам 

своите умения за себепредставяне, както и  изработване на визитки и проекти „Моят 

път към успеха“.  

Проведени са интерактивни уроци за писане на CV и мотивационно писмо за 

работа. 

Ученици от от ПГАС спечелиха второ и трето място в  заключителния етап на 

националното състезание „Млад фермер“ в направления „Растениевъдство“ и 

„Животновъдство“.  Избрани бяха сред 20 отбора от цялата страна. 

На 14 декември ПГВМ „Проф. д-р Г. Павлов“ отбеляза Деня на 

ветеринарномедицинския специалист с различни дейности и инициативи.  Подготвени 

бяха презентации за историята на училището,  за българското кисело мляко и Стамен 

Григоров - български микробиолог и лекар, пръв описал бактерията Lactobacillius 

bulgaricus. Подготвена бе демонстрация „От фермата до масата“.  

             Ученици, обучаващи се по професиите „Ветеринарен техник“, „Техник – 

технолог по качеството на храни и напитки“ и „Лаборант“ представиха уменията и 

знанията, необходими за тези професии, както и възможностите за реализация. В 

организираната викторина участваха ученици от трите професионални области. 

Проведени бяха конкурси за есе „Защо избрах тази професия“ и за фотография „Аз и 

моят домашен любимец“. 

 

 

ПРИОРИТЕТ II. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ 

УСЛУГИ 

 

           Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и 

достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора  

 

             Достъпът до информация подпомага младите хора да вземат информирани 

решения, които могат да подобрят живота им. Общностите, които имат достъп до 

навременна и релевантна информация за всички, са в по-благоприятна позиция за 

изкореняване на бедността и неравенството, осигуряване на качествено образование и 

подкрепа на човешкото здраве, култура, научни изследвания и иновации. 

            Обществените библиотеки и културните институти гарантират, че 

информацията, както и уменията, нужни за нейното усвояване, са достъпни за всички – 

това ги прави жизненоважни в дигиталната ера. Библиотеките предоставят 

инфраструктура за информационни и комуникационни технологии /ИКТ/, помагат на 

хората да развиват своя капацитет за ефективно използване на и съхраняване на 

информация, за да може тя да бъде достъпна и за бъдещите поколения. Те са доказана и 

надеждна мрежа от институции, които достигат ефективно до всички слоеве на 

населението. 

Един от приоритетите в общинската политика за работа с младите хора и през 

2021 г. бе утвърждаването на културните институти като обществено-информационни и 
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образователни центрове за пълно, качествено и бързо задоволяване на 

информационните, културните и образователни потребности на младите хора. 
Обществените библиотеки, читалищата и музеите – Регионална библиотека 

„Дора Габе”, Регионален исторически музей - Добрич, Художествена галерия - Добрич, 

Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.”, Народно читалище „Пробуда-1939 г.”, 

Народно читалище „Романо дром - 2002 г.”, Народно читалище „Мевляна - 2012“, 

Народно читалище „Български искрици-2016“ и Народно читалище „ Добрич – 2017“, 

макар и в условията на пандемия работиха за: 
  - Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на 

услугите в подкрепа на развитието на младите хора в града; 

 - Осигуряване на достъп до разнообразни услуги за личностно и професионално 

развитие на младите хора в града и съдействие за релевантно неформално обучение;  

  - Достъп до информация за превенция на рискови практики и здравословен 

начин на живот; 

  - Подпомагане социалното включване на младежи в неравностойно положение, 

информираност относно политиките за социално включване, социална и 

професионална интеграция; 

  - Достъп до информация относно възможностите на младежкото участие, за 

кампании, инициативи и програми, за възможностите и ползите от доброволчеството; 

   - Организиране и провеждане прояви, стимулиращи развитието на таланта, 

творческите умения и културното изразяване на младежите;  

  - Насърчаване на междукултурния диалог и културното разнообразие, достъп 

до информация за възможности за участие в международни инициативи, срещи и други 

прояви. 

През 2021 г. в условията на COVID-19 на територията на гр. Добрич 

информационни услуги получиха 5010  млади хора. Това е показател за полезността и 

необходимостта от информационни центрове в обществените библиотеки и 

предоставяне на компютъризирани работни места, свободен достъп до интернет.  

И през 2021 г. обществените библиотеки се включиха в международни и 

национални кампании и разработиха свои програми за стимулиране на навиците за 

четене при младите хора, за ограмотяване, формиране на информационна грамотност 

сред младежта, стимулиране на креативността и таланта им.  

Създадени са условия за подкрепа и реализиране на различни младежки 

кампании и младежки инициативи. В такива /в по-голям дял общински/ са обхванати 

над 2100 млади хора.  

 Културните институти в град Добрич играят важна роля по отношение на  

предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора. 

Културният календар на Община град Добрич за 2021 г. предложи разнообразни 

прояви, насочени към тази целева група. Общината продължи да подкрепя и съдейства 

за реализиране на проявите, инициирани от младите хора. Любителските състави, 

школи и клубове по интереси  дадоха възможност на младежите от една страна да 

изявят своя талант, а от друга – да задоволят своите духовни потребности.  

През 2021 г. в Добрич се проведоха традиционнии нови събития, някои от които 

в онлайн формат: 

- Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“; 

- Международен младежки фестивал „Фолклор без граници“; 

- Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев”; 

- September Sun Rock Fest 2021; 

- Областен научен конкурс „Науката на живо“; 

- Шествие „Първите” по повод Трети март; 

- Национален конкурс за рисунка-дигитална живопис и графика „Моята 

България“; 
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- Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения”; 

- Общински конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури“; 

- Джаз и поп-рок концертите, които Община град Добрич осъществява в 

рамките на културния си календар, в това число и празничните онлайн събития, 

посветени на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на  българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност,  на 25 септември – Ден на град 

Добрич, празници от обредния календар – Сирни Заговезни, Лазаровден, Цветница, 

Великден, Гергьовден, Еньовден, Архангелова Задушница;  

- Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – литературно четене на 

текстове на европейски автори с активно участие на млади хора; 

- Национална ученическа конференция „Добруджа и първата световна война“ 

- Футболен двубой между юношите на ФК „Левски“ и ФК „Добруджа“ и 

демонстрации на радиоуправляеми модели от Сдружение „Модел-клуб Добротица“. 

- Проява „Караул на паметта“, инициирана от ученици и учители от ЕГ „Гео 

Милев, посветена на исторически събития и личности. 

- С подкрепата на Община град Добрич бяха осъществени: метъл концерта 

„Юлска вечер“ на ATTAXIC, DFTP, ТОТАЛШТЕТА и множеството концерти на 

музикалните клубове, школи и студиа в Добрич. 

Реализирани са  комплексни дългосрочни образователни програми: на РИМ – 

Добрич, Художествена галерия – Добрич, майсторите от АЕМО „Старият Добрич“, на 

РБ „Дора Габе“ . Част от дейностите са реализирани виртуално. 

             В областта на нематериалното културно наследство читалищата в града  

организираха: Международен конкурс за автентичен или възпроизведен оригинал на 

везбен мотив „Мотивът – основен елемент в българската шевица, пазещ родовата ни 

памет“ /НЧ „Български искрици – 2016 г.“/; Регионално културно изложение „Даровете 

на земята“ /НЧ „Романо дром – 2002 г./; хоротеки /НЧ „Добрич – 2017 г.“/; „С китка 

здравец, Лазаре“ – възстановка /НЧ „Пробуда – 1939 г.“/; „Да нашарим яйцата” – 

конкурс за най-шарено и най-здраво великденско яйце /НЧ „Мевляна – 2012 г.“/; 

изложба „Едерлези“ на Школата по приложно изкуство при НЧ „Романо дром – 2002 

г.“; изложба „До прага е любов“ по случай Рамазан Байрям и Международния ден на 

семейството; „Да посрещнем добри гости коледари“ – коледни песни и обреди, 

представени от Коледарска група при Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“; 

отбелязване на Европейския ден на езиците от НЧ „Добрич – 2017 г.“, НЧ „Йордан 

Йовков – 1870 г.“, НЧ „Български искрици – 2016 г.“ и НЧ „Мевляна – 2012 г.“ и Летен 

детски център „Млад възрожденец“. 

            През 2021 г. Община град Добрич организира V Областен конкурс рецитал „За 

да я има България“, в който 481 деца и млади хора от област Добрич изявиха своя 

талант в областта на художественото слово. Конкурсът бе посветен на Националния 

празник на България. 

  С Решение №22-9/25.05.2021 г. на Общински съвет град Добрич бе приета 

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г.  

  През изминалата година постъпиха 53 искания предоставяне на закрила. За 

постижения през 2021 г. за еднократно подпомагане одобрихме 43 ученици, а за 

стипендии 9 ученици.  

            И през 2021 г. Младежки център – Добрич  работи за привличане и включване 

на децата и младите хора, с приоритетен обхват 15-29 г., в живота на общността. 

Реализираните дейности бяха насочени към личностното израстване на младия човек, 

поощряване на неговите изяви и общуване, както и обучение в неформална среда.       

Екипът на Младежки център – Добрич работи за повишаване на мотивацията и вземане 

на информирани решения, за висока степен на образование и желание за бъдеща 

реализация. Реализирани и подкрепяни  бяха различни събития за младите хора. 
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Инициативите бяха с образователен и културен характер, като част от тях се 

осъществиха в партньорство с неправителствения сектор, неформални групи, училища 

и други в местната общност, на национално и международно ниво.  

Младежки център – Добрич организира следните информационни кампании: 

-  06 януари – 173 години от рождението на Христо Ботев – онлайн рубрика. 

Достигнати 18 младежи.; 

- 13 януари – Ден на българското кино – онлайн рубрика. Достигнати 22 

младежи.; 

- 05 февруари – 101 години от рождението на Леда Милева – онлайн рубрика. 

Достигнати 20 младежи.;  

- 09 февруари - Ден за безопасен интернет – онлайн рубрика. Достигнати 11 

младежи.;   

- 02 април – Ден на детската книга – видео публикация. Достигнати 16 младежи.;   

- 06 април – Световен ден на здравето – онлайн публикация. Достигнати 16 

младежи.;  

           Организирани бяха 34 онлайн дейности „Общуваме виртуално, а не реално“  

/видеа, снимки, публикации/, публикувани на страницата, сайта и видео канала на 

Младежки център – Добрич в няколко направления: неформално обучение, 

мотивационни дейности и развлекателни инициативи, които достигнаха до  6002 

младежи. 

             Проведени бяха  2 неформални обучителни сесии по актуални за младите хора 

теми, в които се включиха 30 младежи. 
Към Младежки център – Добрич функционират 21 клубни форми, които 

обхващат широк кръг от интереси на младите хора в сферата на танцовото, 

музикалното, театралното и изобразително изкуство и наука. Част от клубните форми 

представляват самоорганизирали се група млади хора, без формален ръководител. В 

клубовете участват 65  младежи. 

В рамките на отчетния период се проведоха 3 тематични работилници с 

участието на 27 младежи. 

Концертите, организирани от  Младежки център – Добрич дадоха  възможност 

за изява на таланта на младите творци. Проведоха се 8 концерта, с обхват от 390 млади 

хора.     

 Експонирани бяха 17 изложби на клубните форми към Младежки център – 

Добрич и гостуваща фотоизложба, онлайн изложба, инсталации на открито с обхват от 

1198 млади хора. 

В конкурсите, организирани от Младежки център – Добрич се включиха 181 

младежи.  

  

 

ПРИОРИТЕТ III. 

НИВО НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ ЗА 

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
 

          Млади хора, практикуващи спортни дейности  

 

Младите хора спортуват в град Добрич благодарение на изградените и 

функциониращи спортни клубове, секции, школи и форми. Регистрираните спортни 

клубове на територията на Община град Добрич са 45. Младите хора имат 

възможността да спортуват активно и професионално следните видове спорт: хандбал, 

волейбол, баскетбол, лека атлетика, футбол, карате, бокс, вдигане на тежести, 

художествена гимнастика, ориентиране, бридж, шахмат, тенис, плуване, пожаро-

приложен спорт и др. 
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Освен удовлетворението от постигнатите изключително добри резултати на 

регионални и национални първенства, спортът развива в подрастващите и младите хора 

редица ценни лични качества, необходими за успешната реализация в професионалния 

им и личен живот.  

В град Добрич се намира и единственото в областта Спортно училище „Г. Ст. 

Раковски”. В него се обучават  149  ученици от  V до XII клас.  

            Община град Добрич съвместно със Сдружение „Училищен спорт, туризъм и 

младежки дейности – Добруджа“ ежегодно организира и общинския етап на 

Ученически  игри, които са вписани в Националния спортен календар на МОН.  През 

отчетния период игрите не се проведоха поради усложнената епидемиолочина 

обстановка.  

                  Създадена бе  организация за изготвяне на проекти за подпомагане на 

физическата активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа 

дейност в системата на предучилищното и училищното образование съгласно ПМС 

№46/19.03.2020 г.;  

                  През април ученици от ПГАС се включиха в европейската инициатива „Ден 

без асансьори, а на 20.05.2021 г. в училището се проведе спортен празник, като се 

организираха турнири по волейбол, футбол и бадминтон, в които участваха всички 

ученици от училището. На 24.09.2021 г. училището се включи в инициативата  

„Европейски ден на спорта в училище“.  

                  Закупени бяха велоергометър и баскетболен кош с регулируема височина, 

които допринасят за по-добрата подготовка по физическо възпитание и спорт. 

                  На 26.05.2021 г. Младежки център – Добрич организира игри на открито с 

участието на 21 младежи. 

 Община град Добрич подкрепи традиционния за града ни турнир 

„Лекоатлетите на Добруджа“, в който взеха участие 96 ученици. 

                  Организирано бе  спортно събитие във връзка с отбелязване на Световния 

ден на ходенето – 03.10.2021 г. Предварително определени три маршрута за пешеходен 

туризъм бяха изминати от 384 граждани и гости на Добрич, включително и младежи. 

 

      Ниво на информираност и придобити умения и знания за 

здравословен  начин на живот 

 

По Общинската програма за промоция на здраве и профилактика на хроничните 

неинфекциозни болести  са поставени 10 табели със зравословни съвети на „Алея на 

здравето“ в  Градски парк „Св. Георги“. 

През 2021 г. специалистите от Превантивно-информационен център по 

наркотични вещества работиха по реализиране на Национална програма за превенция 

на наркотичните вещества в училищна среда за ученици във възрастова група  VIII – XI 

клас „От връстници за връстници“. Целта на програмата е да повиши информираността 

на учениците и училищните специалисти по отношение на видовете наркотични 

вещества и тяхното въздействие. Обхванати са 52  лица във възрастовата група от 15-29 

години. Проведени са две срещи за запознаване с Националната програма по превенция 

и набиране на доброволци, както и девет  срещи за обучение на  13 доброволци, на 

възраст 15  години. Осъществени са две занятия на доброволците с техни съученици, с 

обхват 26 лица. 

              Ротационният принцип на обучение през учебната година, епидемиологичната 

обстановка и невъзможността външни лица да влизат на територията на училищата са 

причините за затрудненията по осъществяването на работата с учениците по Общинска 

програма „Превенция на употреба на наркотици в училищата за ученици VІІІ-ХІІ клас”.  

Основната цел на тази програма е учениците да придобият знания, да формират 

положително отношение и усвоят умения за здравословен начин на живот, да избягват 
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рисковото поведение и да имат социално-адаптивно поведение. През 2021 г. по 

базовата програма се работи с наличен ресурс. Ръководствата  и методиките на 

учителите бяха закупени и раздадени при стартирането на програмата преди няколко 

години, както и работни тетрадки за VІІІ, ІХ Х и ХІ клас. За изпълнението на 

програмата са обучени 21 лица. Шест от обучените  педагогически съветници 

притежават: Ръководства за учителя, в които са представени философията и 

теоретичните основи на програмата, организацията на часовете и основните 

интерактивни методи и техники на преподаване, заложени в програмата. Програмата 

съдържа три модула: 

- Модул личност и здраве. 

- Модул здраве и сексуалност. 

- Модул наркотици-рисково поведение. 

Намаляването на търсенето на наркотици се осъществява основно чрез 

разработване на програми за превенция на употреба на наркотици чрез спорт . В тази 

връзка продължава реализирането на следните програми: 

- Дългосрочна Превантивно - спортно програма „Училище по карате” 

            Програмата стартира през 2007 г., като  ежегодно продължава да се работи с 

двадесет ученици от пет училища на територията на Община град Добрич, които 

тренират по осем астрономически часа на месец в продължение на девет месеца.  

Цели на програмата са: да се  структурира и осмисля свободното време на 

учениците, да се неутрализира отрицателното влияние на улицата, да се изгради добро 

възпитание чрез спорт. 

- Дългосрочна превантивна спортна  програма „Училище по тенис” 

Програмата  стартира през 2007 г. Ежегодно дванадесет ученици от шест 

училища на територията на Община град Добрич тренират по осем астрономически 

часа на месец в продължение на девет месеца.   

Целите  на програмата са: създаване на условия и възможности за участие в 

безплатни спортни занимания в свободното им време, с оглед подобряване на здравето, 

физическата дееспособност и превенция на рисково поведение, осмисляне на 

свободното време на учениците, изграждане на добро възпитание, чрез спорт и 

неутрализиране на отрицателното влияние на улицата, използване възможностите на 

спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на цигари 

алкохол и наркотици. 

Проведени  са кампании  и инициативи с  участието на младежи с цел превенция 

на различни зависимости, поддържане на добро психическо здраве, осмисляне на 

свободното време, както следва: 

- Кампания по повод безопасен интернет „Защитени в нета“. В рамките на 

седмицата за безопасен интернет са проведени 4 срещи с общо 96 ученици на възраст 

15-16 години; 

- Конкурс за есе на тема „Изборът да си свободен‘‘ по повод 26 юни - 

Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. В 

инициатива се включиха петнадесет лица на възраст над 15 години. 

- Среща-разговор с представители на фондация „От другата страна“ и 

прожекция на късометражни филми във връзка с Деня на психичното здраве -10 

октомври. За срещата бяха поканени 112 ученици от 5 общински училища във 

възрастовата граница - 15-16 години. 

            Младежите  от СУ„Д. Талев“ участваха в Национална кампания „България без 

дим“. Изготвиха се информационни табла и проекти под надслов „Времето на пандемия 

и карантина са най-подходящото време за отказване от пушенето.“  Рисунки за вредите 

от тютюнопушенето бяха експонирани във фоайето на училището. Проведени бяха 

интерактивни уроци и изготвени презентации, посветени на 01 декември – 

Международен ден за борба със СПИН и за превенция на наркомании. Изготвено бе 
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информационно табло „Мерки против разпространение на COVID -19“ от членовете на 

ученическия съвет.   

             В СУ „П.Р.Славейков“ през 2021 г. бяха проведени лекции, беседи, дискусии и 

обучения, съобразно възрастта на учениците по следните теми:  

-„Факти и последици за здравето от пушене на наргиле“, „Тютюнопушене и 

здраве“, „Алкохолът – митове и факти“, „Алкохолът, цигарите и наркотиците – вредни 

за здравето на човека“, „Предпазване от употреба и злоупотреба с психоактивни 

вещества“, „Избирам себе си“ /компонент – психоактивни вещества/ 

- „Нашата храна“, „Колко е важна закуската и какво се случва при липсата?“, 

„Видове храни и влиянието им върху нашето здраве“, „Хранене и здраве“, „Кои храни 

са здравословни?“ „Диета?“ /компонент – хранене/. 

В училището активно действа постоянна училищна комисия по здравно 

образование, в чиято дейност са заложени и проведени мероприятия, свързани със 

сексуалната култура на подрастващите. Във връзка с превенцията и контрола на ХИВ и 

сексуално предаваните инфекции е проведено обучение от представител на комисията, 

а по повод Световния ден за борба със СПИН, както  и информационна кампания. 

Повишени са знанията и уменията на младите хора по отношение на семейно 

планиране, контрацепция и превенция на СПИН. 

Ученици от ПГАС участваха в среща – дискусия на тема „Превенция на рисково 

сексуално поведение, ХИВ/СПИН и болести предавани по полов път“, организирана от 

Младежки център – Добрич.  

Във връзка със 115-годишнината на училището бе организирана дегустация на 

бисквити и бонбони, приготвени по здравословни рецепти от клуба по интереси 

„Здрави и силни“,  а учебната компания Джуниър Ачивмънт престави уменията си в 

приготвянето на бургери. 

Младежки център – Добрич проведе информационна кампания с раздаване на 

материали с цел превенция, флаш моб, среща-дискусия на млади хора със специалист 

от РЗИ – Добрич, онлайн публикация, посветени на 01 декември – Световен ден за 

борба със СПИН. Достигнати бяха 121 младежи. 

 

ПРИОРИТЕТ IV. 

ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В 

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

  Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск 

на възраст от 18 до 25 години 

 

              През 2021 г. Община град Добрич продължи да предоставя  стартиралата през 

2020 г. социална услуга, с капаците 6 места, по проект „Наблюдавано жилище за 

младежи град Добрич“, процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-

2.2019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите, 

Етап 2 – „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и 

семейства“ – Компонент 1, по  ОП „Развитие на човешките ресурси“. Тя е 

предназначена за младежи от 18 до 21 години без увреждания, които са ползвали 

резидентна услуга или приемна грижа и нямат все още възможност за пълна 

самостоятелност поради липса на доходи и заетост. В Наблюдаваното жилище те водят 

самостоятелен начин на живот, но получават и подкрепа от специалисти чрез 

психологическо, социално, правно, трудово и друго консултиране. Към настоящия 

момент през социалната услуга са преминали 9 младежи, 5 от които пребивават там и в 

момента. Дейностите по проекта ще приключат през 2023 г. 
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            През 2021г. деца и младежи от ЦНСТДБУ 1, 2 и 3 участваха в следните 

мероприятия: 

- Организиран „Летен лагер за тийнейджъри” от МКБППМН. Посетени са 

Социално предприятие „Чудната градина“, МВР, Художествената галерия, Пожарната, 

СУ „Г.Ст.Раковски“, Спортна база „Рекар” и др.; 

- През юли 2021 г. младежи от Центровете са включени в летен лагер с 

нощувка на  палатка в гр. Шабла, по програма „Стъпка по стъпка”. Посетени са  

местности Болата, Дуранккулашкото езеро, Шабленския фар. 

- През месец октомври младежите участваха в Кулинарен конкурс в 

Младежки център „Захари Стоянов”, като приготвиха различни по вкус и вид плодови 

и зеленчукови салати; 

- Организиране на арттерапия за изработване на мартеници, Великденски и 

Коледни сувенири за включване в благотворителни базари с цел събиране на средства 

за построяване на смесена площадка за деца в градски парк „Свети Георги”. 

 През 2021 г. в Младежки център – Добрич осъществи 3 тематични работилници,  

в които взеха участие 11 представители на уязвимите групи.  

 

•   Социални услуги в общността /включително от типа подкрепа, 

придружаване, менторство/, подходящи за млади хора на възраст от 15 до 29 

години в риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила на детето 

 

Предлаганите социални услуги в общността за деца и младежи на територията 

на град Добрич са:  

- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания лица /2 бр./; 

- Център за социална рехабилитация и интеграция; 

- Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания /2 бр./;  

- Защитени жилища за пълнолетни лица с умствена изостаналост /2 бр./;  

- Преходно жилище за  младежи с увреждания с капацитет 8 места, където 

пребивават 7 младежи с лека и умерена степен на увреждания, които могат да се 

справят относително самостоятелно при задоволяване на потребностите си, но с 

подкрепата на персонала; 

-  Общностен център за деца и семейства, който предоставя услугата семейно 

консултиране на млади семейства; 

-  Предоставяне на асистентска подкрепа по Механизма за лична помощ, където 

личен асистент се грижи за деца и пълнолетни лица с увреждания с ЕР на ТЕЛК 

90% и над 90% с чужда помощ. 

 

      Развитие на социалните услуги за млади хора в специализираните 

институции към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността  

 

На територията на Община град Добрич няма специализирани институции за 

деца и младежи. Функционират три Центъра за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания с капацитет 45 места. Преди навършване на пълнолетие  и напускане на 

Центровете, за всяко дете се извършва оценка и план за извеждане от услугата и 

бъдещата им интеграция в общността. 

В Комплекса за социални услуги /КСУ/, който включва четирите Центъра за 

настаняване от семеен  тип за  деца и младежи с увреждания всички деца са вписани в 

Регистъра за осиновяване, но до момента няма осиновяване на дете от КСУ. Почти 

100% от децата и младежите не напускат социалните услуги, тъй като са с тежки 

увреждания. Младежите посещават Дневен център за деца и/или пълнолетни с 

увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, но през 2021 г., поради 

епидемиологичната обстановка посещенията се сведени до минимум с цел опазване 
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живота и здравето на децата и младежите. За децата, които посещават Центъра за 

специална образователна подкрепа са осигурени ресурсни учители, които работят с 

децата на място в КСУ. 

            Чрез социалната услуга Приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ в приемни 

семейства през 2021 г. се отглеждат пет младежи на възраст от 15 – 18 години. Двама от 

тях бяха реинтегрирани в биологичното семейство, трима младежи на 15,16 и 17 години 

продължават да живеят в приемните семейства. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ V.  

РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

 

        Българските младежи, участващи в международното младежко 

доброволчество;  Увеличаване броя на доброволците в България 

 

Целта на политиката за развитие на доброволчеството сред младите хора е да се 

осигури подходяща обстановка за доброволческа дейност  и да се създаде подходяща 

обществена среда за развитието ѝ. 

 През 2021 г. функционира доброволческа група към Младежки център – 

Добрич, включваща 20 доброволци.  

             Те се включиха активно в провеждането на следните дейности: 

- Раздаване на минерална вода в горещите летни дни – 6 доброволци; 

- „Коледно вълшебство сътвори"- благотворителна коледна инициатива с 

участието на 132 младежи от град Добрич. 

 За популяризиране на доброволчеството се реализираха: 

- Срещи с доброволци - възможностите за доброволчество, които предлага 

Младежки център – Добрич бяха представени в рамките на 2 срещи, с 

участието на 15 доброволци. 

- Мотивационни срещи „Обичам България“ – 5 срещи, инициирани от 

доброволци. 

              Ученици от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ се включиха в дарителски кампании.  

               В инициативата „Капачки за благотворителност“ се включиха ученици и 

учители от ПГАС. 

                По случай 115-годишнината на ПГАС ученици зарадваха гражданите на 

Добрич с ръчно изработени коледни късмети, календари, химикали, ключодържатели и 

брошури. 

 СУ „Св.Климент Охридски“ организира концерт „Коледни звезди“. 

 

ПРИОРИТЕТ VI. 

ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

 

        Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми 

 

Формирането на активна гражданска позиция сред подрастващите и младите 

хора стои на дневен ред пред всяко едно общество. Целта е да се развиват мислещи, 

можещи и успели млади хора, които имат ресурси сами да се справят и да решават 

възникналите пред тях житейски проблеми, задачи и предизвикателства. Важно 

значение в това отношение имат училищата. Основната им цел е да образоват, 

възпитават и социализират младите хора. Сред приоритетите са формиране на активна 

гражданска позиция и социална култура у учениците, която включва знания за 

демократичните ценности и институции в съвременното общество, механизмите и 
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процедурите във всяка демократична общност, както и овладяване на умения за 

тяхното прилагане.  
Младежки конкурс „Заживей с Добрич“ бе организиран от Сдружение 

„Граждани +“. Идеите, които предложиха младите са за създаване на Общински център 

за квалификация, Квартално комуникационно средище, Интерактивна игра на 

територията на Център за защита на природата и животните. Няма отличен проект на 

първо място, защото нито един не покри изискването за  привличане на живеещите 

извън града добричлии.  

В училищата са изградени класови съвети, които са в основата на ученическото 

самоуправление. Представителите на тези съвети, подкрепяни от доброволци от 

различни класове, организират провяви, благотворителни събития, активно участват и 

подпомагат учителите в подготовката на инициативи в различни области на училищния 

живот. 

Един от основните приоритети на СУ „Димитър Талев“ е повишаване на 

гражданската активност на младежите, както и подпомагане на техните инициативи и 

кампании, осигуряване на възможност за участие в процеса на вземане на решения, 

свързани със самите тях. През 2021 г. за постигане на този приоритет са проведени 

интерактивни уроци на тема „Приятелство, доверие, толерантност“, „Стилове за 

решаване на конфликтни ситуации“, „Езикът на тялото и как можем да разчитаме 

знаците, които ни дава“, „Кибертормоз – и щетите от него“. 

Отбелязани са 9 май – Ден на Европа и Ден на победата, Ден на ученическото 

самоуправление – организиран от ученическия съвет, 11 януари – Ден на думата 

„Благодаря“, 27 Февруари – Ден на розовата фланелка. 

            Организирани са  ролеви игри „Влез в обувките на другия“. 

             СУ „Св.св.Кирил и Методий“ организира инициативи във връзка със Седмицата 

на добротата, Деня на розовата фланелка и Деня за безопасен интернет. 

             И през 2021 г. Консултативен съвет към Младежки център - Добрич продължи 

да развива  своята дейност. Съветът е сформиран в края на 2016 г., след проведена 

информационна кампания в местните медии и социални мрежи за набиране на членове. 

В рамките на своята дейност, Съветът изразява мнение относно програмата на Центъра, 

предлага и реализира младежки инициативи, в отговор на интересите и потребностите 

на широк кръг от млади хора. По инициатива на членовете на Консултативния съвет са 

проведени мотивационни срещи, срещи дискусии /по метода връстници обучават 

връстници/, дейности за осмисляне на свободното време и др. В рамките на изминалата 

година се проведоха 3  регулярни срещи на Консултативен съвет. 

              Младежки център – Добрич организира следните инициативи: 

- 18 февруари - 148 години от гибелта на Апостола – 2 беседи за Левски с 

участието на 30 младежи. 

- 18 септември – локална среща „Промяната започва с теб в Добрич“ – с 

участието на 10 младежи. 

- 22 април – Еко акция – залесяване по повод Международния ден на земята с 

участието на 4 доброволци.        

 

ПРИОРИТЕТ VII. 

РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – не се отнася до Община град Добрич 

 
 

ПРИОРИТЕТ VIII. 

РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 
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Община град Добрич работи непрекъснато за създаване на благоприятна среда 

за насърчаване на междукултурния диалог, чрез който се осъществяват размяна на 

мнения между хора или групи с различен етнически, културен, религиозен и езиков 

произход въз основа на взаимно разбиране и уважение, което днес  кореспондира с 

идеите на модерното общество. Тя работи активно за насърчаване на културното 

многообразие като част от българската национална култура. Водена от този принцип, 

Община град Добрич: 

- осигурява равен достъп до култура; 

- съдейства за съхраняването, развитието и популяризирането на различните  

етнокултури; 

- възпитава у децата и младите хора взаимно уважение, толерантност и 

зачитане правата на всеки човек. 

 Насърчаването на  междукултурния диалог между живеещите в ЕС млади хора в 

периода, в който те все още развиват своя светоглед и придобиват познания и умения за 

своето бъдеще е от особено значение в контекста на съвременната глобализация. 

Контактите и взаимодействието с култури, различни от собствените, стимулира 

любопитството и желанието на младите хора да се свързват със свои връстници от 

целия свят и допринася за изграждане на толерантност и взаимно уважение, които са 

предпоставка за междукултурен диалог, който поражда нови идеи и развива разбиране 

за обществото. 

През отчетния период Младежки център - Добрич създаде и популяризира в 

социалните мрежи онлайн публикации и видеа, посветени на значимите дати, 

насочващи вниманието на младите хора към темите за толерантността и човешките 

права,  както следва:  

- 27 януари – Международен възпоменателен ден на Холокоста – онлайн 

рубрика; 

- 16 ноември - Световен ден на толерантността;                                              

- 20 ноември – Приемане на конвенцията на ООН за правата на детето. 

Посланията достигнаха до 934 млади хора. В резултат от всички реализирани 

дейности през отчетеният период се създаде среда, стимулираща потенциала на младия 

човек, с възможност за свободно общуване и създаване на нови приятелства в условия 

на толерантност и подкрепа. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ IX. 

ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА 

НА ПРЕСТЪПНОСТТА 

 

 Превантивни дейности и инициативи на МКБППМН 

 

             В превенция на правонарушенията основна роля играе Местната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община 

град Дборич. 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, 

извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, 

освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК.  

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните /МКБППМН/ съвместно с детска педагогическа стая /ДПС/ и органите 

на образованието организира и координира социално-превантивната дейност на 

територията на Общината, разработва програми за ограничаване действието на 
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криминогенните фактори, работи съвместно с органите, имащи отношение към 

закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни. 

   Организирането и координирането на социално-превантивната дейност, 

предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори са 

основни функции и задачи на МКБППМН, регламентирани в ЗБППМН. 

              През 2021 г. МКБППМН организира и проведе различни дейности и 

мероприятия, свързани със свободното време на малолетните и непълнолетните, както 

и дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми. 

Във връзка с Международния ден на Земята и Цветница, обществени 

възпитатели и деца от ЦНСТДБУ – 1, 2 и 3 се включиха в организираната от МК 

инициатива, като почистиха района на социалните услуги и озелениха дворните 

пространства с цветя закупени от Социалното предприятие „Чудната градина“ на 

Фондация „Св. Николай Чудотворец“, в което работят младежи с интелектуални 

затруднения.  

По повод Международния ден за борба с наркоманията МКБППМН съвместно с  

Превантивно–информационен център към Община град Добрич, организираха 

различни мероприятия с младежи на територията на град Добрич с цел превенция на 

факторите, създаващи риск за здравето на младите хора и в частност вредата от приема 

на наркотични вещества. На 25.06.2021 г.  Комисията проведе дискусия на тема: „ Не на 

дрогата“ с децата от ЦНСТДБУ – 1, 2 и 3 и волейболен турнир под наслов „Спортът 

срещу дрогата“.  Спортното мероприятие се проведе в двора на социалните услуги, 

като в края на турнира участниците получиха групови награди /топки и футболни 

мрежи/, осигурени от МКБППМН. 

Младежи с противообществени прояви и техните възпитатели участваха в Арт – 

терапия под ръководството на  член от Комисията и ръководител в школата „Компютър 

Арт“ към Младежки център – Добрич. През 2022 г. творбите на участниците ще бъдат 

изложени във фоайето на Центъра, като най - добрите ще получат награди, осигурени 

от МКБППМН. 

Обществените възпитатели и непълнолетни с възпитателен надзор се включиха в 

изпълнението на програмата „Лятно училище за тийнейджъри”. Бяха организирани 

посещения в: Художествената галерия – Добрич , НЧ„Йордан Йовков”, Центъра за 

защита на природата и животните, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението”, Първо РУ  на МВР  - Добрич и др. Проведени бяха обучителни 

модули  и различни спортни и развлекателни мероприятия. 

МК и консултативния кабинет организираха през месец август лагер – семинар с 

Клуб „Деца – обучители по превенция на противообществените прояви“. Провеждането 

на летни семинари е добра практика в работата на Комисията. Прилага се принципът 

„Връстници обучават връстници“, чрез който се мултиплицират знания и умения. На 

семинара са дискутирани темите: „Хулигански прояви на непълнолетните лица и 

вандализъм“, „Трафик на хора – рисковете пред малолетните“, „Емоционалните 

проблеми на младите“ и „Корекционно – възпитателните мерки спрямо непълнолетни и 

малолетни, според ЗБППМН, социални институции в защита на децата“. 

Програма „Работата на полицията в училищата”, която включва обучителни 

модули, свързани със запознаването с работата на полицейските инспектори, помощта 

и грижата, която оказват на децата и техните семейства, правата и отговорностите на 

непълнолетните, видове престъпления и др.  

През 2020 година МК започна анкетно проучване на тема: “ Трафик на хора“ 

сред учениците от IX - XI клас от различни училища на град Добрич. Поради 

динамичната епидемична обстановка, проучването се реализира през 2020/2021 г. като 

през двете календарни години обхвана общо 500 непълнолетни лица.  Впоследствие 

резултатите бяха анализирани и представено на заседание на МКБППМН, като се 

проведоха и дискусии по темата с някой групи ученици. 
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Обществени възпитатели и деца, с които Комисията работи се включиха в 

ежегодния базар на социалните услуги в община град Добрич  по случай 

Великденските и Коледни празници и изработиха украса, която бе  включена в 

експонираната изложба базар на сувенири по повод християнските празници. 

Събраните от базара средства ще се използват за изграждане на Комбинирана площадка 

за спорт и забавления на открито, подходяща и за деца с увреждане. 

МК осигури награди за организирания от Младежки център – Добрич, V 

Областен конкурс за есе на тема: „Как общуваме днес?“ в който участваха деца и 

младежи на възраст 11–19 години. Целта на конкурса бе да се даде възможност на 

младите автори да споделят нужно ли е общуването, влияе ли се от емоциите? Искат ли 

да знаят от какво се вълнуват и мислят другите около тях - близки, приятели, познати, 

хората с увреждания и др. Какви начини за общуване избират и как това се отразява на 

живота им? 

 

 Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора 

 

Възпитаването на култура за отговорно поведение на пътя е ключов фактор за 

минимизиране на рисковете от инциденти и пътно транспортни произшествия. Ето 

защо всички образователни институции работят за формирането на тази култура.  

На 20.05.2021 г. ученици от ПГАС участваха в неформално обучение на тема 

„Висока скорост и неспазването на дистанция“. Проведена бе акция на терен, 

съвместно с представители на сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на 

МВР. Организирано бе състезание „Най-добър млад водач“, което се проведе на 

учебния полигон на гимназията с учебен автомобил. 

           Лекции и представяне на  статистически данни, разговори и дискусии се 

проведоха  в СУ „П. Р. Славейков“ относно отговорността към собствения живот и 

живота на другиге. Младежите бяха  провокирани да разглеждат критично собственото 

си поведение. 

 

 

 

Приет с Решение № 31-28 от 22.02.2022 г.  

на Общински съвет град Добрич 

 


